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1. Hyvinvoinnin käsite on laaja.  
 Mistä asioista hyvinvointilautakunta päättää?
2. Mitä uutta tai erityistä vuosi  
 2023 tuo tullessaan?
3. Mikä sinusta on parasta Ylöjärvellä?

Kysyimme Ylöjärven hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalta 
Jaana Tiuralta (sd.) kolme ajankohtaista kysymystä.

3 kysymystä 
päättäjälle

Hyvinvointilauta-
kunnan vastuulle 
kuuluvat kirjasto-, 
kulttuuri-, liikunta- 
ja nuorisopalvelut, 
musiikkiopistotoimin-
ta, vapaa sivistystyö 
(seutu/työväenopisto) 
sekä kuntalaisten 
hyvinvoinnin edis-
täminen. Kaupunki-
laisten kuuleminen 
eri yhteyksissä 
on lautakunnalle 
tärkeätä. Hyvinvointi-
lautakunnan alaisuu-
dessa toimii kuusi 
neuvostoa, joiden tehtävänä on nimenomaan seurata 
edustamansa ryhmän saamia palveluja. Neuvostot ovat 
lapsi- ja nuoriso-, mielenterveys-, vammais-, vanhus-, 
Kuru- ja Viljakkala-neuvosto. Hyvinvointilautakunta jakaa 
vuosittain kaupungin yhdistysavustukset, projektituen ja 
kulttuuritoiminnan kohdeavustukset sekä valitsee vuo-
den urheilutoimijat ja kulttuuripalkinnon saajan.
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Pito- ja vetovoimaa

Pääkirjoitus 22.2.2023

Kaupunginjohtaja
Pauli Piiparinen

Vuosi 2023 tuo varmasti paljon uutta esimerkiksi hyvinvoin-
nin edistämisen saralla. Tämän työn tavoitteena on lisätä 
asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäis-
tä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta. 
Suunnitteilla on mm. uudenlainen yhteisöllinen kaupunki-
tapahtuma. Kaupungin hyvinvointipäällikkö tiimeineen vie 
kokonaisuutta eteenpäin ja hyvinvointilautakunta toimii 
tässä apuna. 
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Ylöjärvi on pinta-alaltaan laaja kaupunki, ja se on yksi 
parhaista asioista. Täällä voi tehdä vaikka mitä: tutkittavaa, 
nähtävää ja koettavaa löytyy todella runsaasti. Myös yrityksiä 
eri aloilta riittää. Meidän ylöjärveläisten tulisi nähdä, mitä 
kaikkea meillä itsellä on eikä aina kiiruhtaa kohti Tampereen 
palveluita. Ollaan tyytyväisiä kotikaupunkiimme, ollaan ihan 
Ylöjärvellä!
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Lähitulevaisuuden  
suuret kouluhankkeet
•  Siltatien koulun  

vaiheet 1 ja 2  
(luokat 1-4 + liikuntahalli)  
18,3 M€  (2022–2024)

•  Vuorentaustan yläkoulun 
saneeraus ja laajennus, 
12,4 M€ (2023–2025)

•  Kurun yhtenäiskoulun 
uudisrakennus  
7,7 M€ (2023–2025)

•  Siltatien koulun  
vaihe 3 (luokat 5-9)  
8,5 M€ (2025–2027)

•  Vuorentaustan uusi  
päiväkoti ja alakoulu,  
yhteistyöhanke,  
ei kaupungin investointi- 
rahaa (2025-2026)
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Pääkirjoitus 22.2.2023

Kaupunginjohtaja
Pauli Piiparinen

Kasvun tavoittelu näkyy
myös talousarviossa
Kaupungin tämän 
vuoden talousarvios
sa isossa osassa ovat 
koulujen rakennus
investoinnit, jotka 
osaltaan tukevat 
Ylöjärven kasvu
tavoitetta.
Teksti: Ville Mäkinen

Tällä kertaa talousarvion laa-
timinen oli hieman aiempaa 
helpompaa, kun sosiaali- ja 

terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointi-
alueen harteille. Tämä tarkoitti käy-
tännössä sitä, että kaupungin budjetti 
puolittui.

– Toki se helpottaa talousarvion 
laadintaa, kun yksi iso osa jää pois. 
Sotepuolen menot ovat olleet aina 
vaikeasti ennakoitavia ja hallittavia. 
Jatkossa on mahdollisuus keskittyä 
enemmän sivistyksen, kulttuurin, 
liikunnan ja hyvinvoinnin asioihin, 
Ylöjärven kaupungin talousjohtaja 
Juha Liinavuori toteaa.

Tänä vuonna ja tulevaisuudessa 

sivistyspalveluiden, varsinkin perus-
opetuksen ja varhaiskasvatuksen, 
painoarvo talousarviossa kasvaa.

– Lisäksi hyvinvointityöhön on 
lisätty resursseja ja se tulee varmasti 
tulevaisuudessa näkymään kunnan 
palvelukentässä, Liinavuori sanoo.

Yksi esimerkki tästä on osallistuva 
budjetointi. Kaupunkilaiset voivat 
siis ehdottaa, mihin hankkeisiin tai 
tarkoituksiin taloudellisia resursseja 
käytettäisiin. Tähän on varattu 50 000 
euroa.

Talousarviossa on merkittävä mää-
rä uusia vakansseja. Näistä suurin 
osa, 16, sijoittuu varhaiskasvatuk-
seen. Viisi vakanssia on osoitettu va-
paa-aikapalveluihin ja neljä vakanssia 
perusopetukseen.

Talousarvio sisältää myös varauk-
sen hankkeiden välirahoittamiseen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys, 
joka on hakenut valtion rahoitusta, 
voi saada kaupungilta välirahoituk-
sen ennen valtiolta tulevaa maksua. 
Valtion rahoituksen saa takautuvasti 
ja aiemmin ongelmana on ollut, ettei 
yhdistyksillä ole välttämättä ollut 

varaa maksaa hankkeensa kustan-
nuksia ennen rahoituksen saamista. 
Nyt siis kaupunki auttaa yhdistyksiä 
välirahoituksella.

Kouluihin satsataan
Ylöjärven investointivauhti kiihtyy 
tänä vuonna ja myös tulevina vuosi-
na. Edessä on isoja kouluhankkeita, 
investointeja kunnallistekniikkaan 
sekä merkittäviä kaavahankkeita. 
Esimerkiksi liikenneväyliä on rahoitet-
tu pitkään noin 9 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Tämä rahoitus säilyy, mut-
ta nyt ja lähivuosina investointitasoa 
nostavat erityisesti kouluhankkeet 
Siltatiellä, Vuorentaustassa, Kurussa 
ja Karhella.

Siltatien alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa noin 1,6 
miljoonalla eurolla vuosina 2023-2025. Vehreä, lähellä palve-
luja sijaitseva asuinalue kaavoitetaan viidessä eri vaiheessa. 
Kolmannen vaiheen tontteja päästään rakentamaan ensi 
vuonna. Kuvassa oikealla näkyy Siltatien yhtenäiskoulun 
työmaa syksyllä 2022.

Talousjohtaja Liinavuori toivoo, että 
vuoden kuluessa kaupungin talou-
teen ei tulisi ainakaan ikäviä yllätyksiä.

– Aina välillä saattaa jotain tulla 
eteen, kuten viime vuonna Kurun 
koulun tilanne. Sinne piti hankkia 
väistötilat, mutta toki investointi 
uuteen kouluun menee alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti.

Liinavuori toivoo myös, että verotu-
lot olisivat suotuisassa kasvussa.

– Edellisvuosi oli verotulojen kehi-
tyksen osalta erittäin hyvä. Jatkossa 
verotulojen kehitys riippuu pitkälti 
työllisyystilanteesta ja talouden 
kasvusta. Jos Ylöjärvi kasvaa, niin to-
dennäköisesti verotulotkin kasvavat, 
Liinavuori sanoo. l

Rahoitustuotot 1,6 %
Myyntituotot 3,5 %
Maksutuotot 2,7 %
Tuet ja avustukset 0,7 %
Muut 5,9 %

Vuosi 2022 muistettaneen erityisesti Ukrainan sodasta ja sen 
välillisistä vaikutuksista sekä koronan eräänlaisena päättymis-
vuotena. Nyt näyttää todennäköiseltä, että suoranaista sodan 
aiheuttamaa sähköenergian kriisiä ei synny tänä talvena. Sota 
on kuitenkin vaikuttanut kuntien toimintaan. Kustannustaso on 
noussut ja korkojen ja rakennuskustannusten noustessa myös 
rakentaminen ja asuntokauppa on hiljentynyt. Tampereen seu-
dulla notkahduksen arvioidaan olevan väliaikainen. 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto sai viime vuonna viimeisteltyä 
päivitetyn kaupunkistrategian ja uuden kasvuohjelman. Asiakirjat 
pohjautuvat vahvan kasvun hakemiseen. Kasvun on suunniteltu 
painottuvan ajallisesti 2020-luvun lopulle ja 2030-luvulle. Ylöjärvi 
on yksi Suomen harvoista kunnista, joissa syntyneitä on edelleen 
enemmän kuin kuolleita, vaikka syntyvyys on laskenut meilläkin. 
Kaupungin palveluverkkoselvitys on aktiivisessa valmisteluvai-
heessa ja saataneen päätöksentekoon kevään aikana. Selvityk-
sessä tarkastellaan mahdollisia muutostarpeita päiväkoti- ja 
kouluverkossa väestöennusteet huomioiden.

Uusia asuinalueita rakennettiin viime vuonna Siltatielle ja Sii-
vikkalaan. Siltatien alueen rakentaminen jatkuu vilkkaana myös 

seuraavina vuosina ja Siivikkalassa Leppäs-
tentien uuden asuinalueen asemakaava on 
tulossa ehdotusvaiheeseen. Siltatien uuden 
koulun toiminta käynnistyy syksyllä. Koulun 
yhteyteen rakentuu monipuolinen ulkolii-
kunta-alue ja hieman myöhemmin liikun-
tahalli. Keskustan Leijapuiston alueella 
Prisman asemakaava laadittiin hyvässä 
yhteistyössä ja ripeässä aikataulussa Pir-
kanmaan Osuuskaupan kanssa. Hanke 
tuo Ylöjärvelle paljon uusia työpaik-
koja sekä pito- ja vetovoimaa. Useita 
merkittäviä työnantajia on tehnyt 
viime kuukausien aikana päätöksen 
sijoittumisesta Ylöjärvelle, kuten 
Hartman ja Merus Power. Terve-
tuloa!   

Hyvinvointialueuudistus saatet-
tiin loppuun vuodenvaihteessa 
ja siirtymä onnistui suhteellisen 
vähäisin ongelmin. Erityiskiitos 
kaupungin entisille ja nykyisille 
tukipalveluiden työntekijöille 

venymisestä sujuvan siirtymi-
sen varmistamiseksi.

Toivotan kaikille asukkaille, yrityksille 
ja kaupunkikonsernin henkilöstölle 

aurinkoista kevättä! 
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Verotulot
63,2 %

Valtionosuudet
22,4 %

Ylöjärven kaupungin  
tulot 2023 

123,6 milj. €
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Näin bussit palvelevat  
Ylöjärvellä ensi vuonna
Kysyimme Tampe-
reen seudun joukko-
liikenteen eli Nyssen 
suunnittelijalta, 
millaisia uudistuksia 
Ylöjärven bussivuo-
roihin ja -reitteihin 
on luvassa, kun Nys-
sen Linjasto 2024 
-suunnitelma astuu 
voimaan.
Teksti ja kuva: Vilma Kaura

Ylöjärven bussiliikennettä 
ensi vuonna mullistava Nys-
sen Linjasto 2024 -suunnitte-

lu on nyt päättynyt. Nyssen suun-
nittelija Leena Huhtala kertoo, että 
suunnitelma on eräänlainen komp-
romissiratkaisu, joka on suunniteltu 
palvelemaan mahdollisimman laajaa 
matkustajajoukkoa.

Yksi merkittävä muutos Ylöjärvellä 
koskee Asuntilan linjaa 81, joka vuo-
den 2024 aikana alkaa liikennöidä var-
tin vuorovälein Asuntilasta Soppeen-
mäkeen, Mikkolantietä pitkin Teivoon 
ja Vaasantielle, josta se ajaa Hiedan-
rantaan ratikan liityntäpysäkille. 

Samalla vuorotiheydellä liikennöi 
jatkossa myös Siivikkalan linja 82, 
sekin Hiedanrantaan.

Huhtalan mukaan linjastosuunni-
telmasta saaduissa palautteissa on 
kiitelty vuorojen tiheyttä, mutta vaihto 
ratikkaan arveluttaa vielä monia.

– Kommentteja on tullut puolesta 
ja vastaan. Meillä on ratikan liityntälii-
kenteestä kuitenkin jo hyviä koke-
muksia Taysin kampukselta, jossa 
liityntä on ollut todella suosittu ja 
siinä on onnistuttu. Uskoisin siis, että 
tässäkin onnistutaan, hän sanoo.

Vaihdoton yhteys  
Metsäkylästä
Myös Moisiolta lähtevä linja 80 on 

herättänyt Huhtalan mukaan iloista 
palautetta. Linja liikennöi ensi vuonna 
Vuorentaustan kautta Lielahden Pris-
malle, josta se ajaa Pispalan kautta 
Tampereen keskustaan.

Tulevaisuudessa myös Metsäkylän 
linja 83 liikennöi suoraan Lielah-
teen ja Keskustorille ilman vaihtoa. 
Huhtala sanoo, että metsäkyläläiset 
toivoisivat, että alueella helpotettai-
siin kulkemista bussipysäkeille.

– Vanhan Vaasantien varrella on 

Metsäkylässä monta pysäkkiä, mutta 
esimerkiksi Pehkutien perältä ja Met-
sälinnuntieltä on matkaa pysäkille. 
Sitä pohditaan, miten matka bussipy-
säkille olisi jatkossa mahdollisimman 
jouhea.

Linja-avaus  
Soppeentielle
Ensi vuonna Ylöjärven keskustan 
alueella avataan myös täysin uusi 
yhteys, kun linja 84 aloittaa liikennöin-

Uusi linjasto otetaan vaiheittain käyttöön koko Nysse-alueella siten, että ensimmäiset muutokset voivat astua voimaan kesäkauden 2024 
alussa, osa elokuussa 2024 ja viimeiset ratikkaliikenteen käynnistyessä Lentävänniemeen tammikuussa 2025.

Nyssen vyöhyke- 
järjestelmä uudistuu
l  Nysse päättää tänä keväänä 
nykyisen kuuden vyöhykkeen 
mallin (ABCDEF) korvaamisesta 
joko kolmen tai yhden vyöhykkeen 
mallilla. Uudistuksella haetaan hel-
potusta joukkoliikenteen käyttöön.

Nyssen toteuttaman asiakasky-
selyn mukaan kolmen vyöhykkeen 
malli (ABC) olisi jatkossa asiakkail-
le mieluisempi vaihtoehto. Myös 
Ylöjärven kaupunki esittää kolmen 
vyöhykkeen mallia valittavaksi. 

Kolmen vyöhykkeen mallissa 
bussilippujen hinnat pysyisivät 
lähes nykyisessä tasossa A-, B- ja 
C-vyöhykkeiden alueilla, kun taas 
kauempaa, nykyisten D-, E- ja 
F-vyöhykkeiden alueilta matkat 
Tampereelle olisivat nykyistä 
edullisempia.

Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta päättää 
vyöhykejärjestelmästä kokoukses-
saan 15. maaliskuuta.

nin Soppeentielle ja teollisuusalueelle. 
Linja kulkee Takamaalta Kirkonseu-
dulle ja Kauppakeskus Elolle, josta se 
jatkaa Vaasantien yli Soppeentielle ja 
Mastontielle. 

– Tämä oli merkittävä avaus, sillä 
Soppeentien teollisuusalue on ollut 
aikaisemmin huonosti saavutettavis-
sa.

Takamaalla linjan pääte- ja lähtö-
pysäkit ovat sekä Takamaan koululla 
että Lakialassa Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksella.

Kurusta jatkossa  
vaihtoyhteys
Linjastosuunnitelmassa bussiliiken-
nöinti Kyrönlahdesta ja Mutalasta 
Ylöjärvelle vilkastuu ensi vuonna, kun 
linja 85 aloittaa liikennöinnin arkisin 
tunnin välein.

Huhtalan mukaan samaan aikaan, 
kun Mutalan matkustajamäärä on ke-
hittynyt, ovat kurulaisten Nysse-mat-
kat vähentyneet. 

Tästä syystä linjastosuunnitelmassa 
asia ratkaistiin niin, että ensi vuonna 
kurulaiset alkavat matkustaa pienem-
mällä palvelubussilla Kyrönlahteen, 
jossa tapahtuu vaihto Nyssen linjan 
85 bussiin.

Huhtala sanoo, että linjastosuun-
nitelma ei tuo Viljakkalan bussiliiken-
nöintiin muutoksia. l

Kadut ja pihat kuntoon talvella

Talviaikaan lumi 
tuo omat haasteen-
sa liikkumiseen ja 
asumiseen. Kaupun-
kilaisia puhuttavat 
erityisesti teiden 
auraus, tonttiliitty-
mien kunnossapito 
sekä lumen varas-
tointi. Ylöjärven 
kunnossapitopääl-
likkö Jari Koskinen 
vastaa yleisimpiin 
kaupunkilaisia as-
karruttaviin kysy-
myksiin. 
Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Lumien tuominen pihoista 
katualueelle
Lumien tuominen tontilta kaupungin 
katualueelle on kiellettyä. Kadun tulee 
olla liikennöitävässä kunnossa eikä 
liikenneturvallisuutta saa vaaran-
taa. Pihan ja tontin kulkutien lumet 
voi kuljettaa ainoastaan virallisille 
lumenvastaanottopaikoille. Ylöjärven 
kaupungilla ei ole tarjota lumenkaato-
paikkaa asukkaiden käyttöön. Lumet 
voi varastoida omalla tontilla.

Kenen vastuulla  
lumityöt ovat?
Kunnossa- ja puhtaanapitolain mu-
kaan katujen ja pyöräteiden talvihoito 
on kokonaisuudessaan kaupungin 
vastuulla. Tontinomistaja puolestaan 
vastaa tontille johtavan kulkutien 
kunnossapidosta. 

Kunnossapitopäällikkö Jari 
Koskisen tiimin keskus  
on kaupungin tekninen  
varikko Teollisuustiellä  
Soppeenmäessä. 

Kuka poistaa kotini portin 
tai postilaatikon eteen  
auratun vallin?
Laki määrää, että tontinhaltijat vas-
taavat kulkuteidensä talvihoidosta. 
Tämä koskee myös tonttiliittymille 
syntyviä aurausvalleja. Ajoratojen 
aurauksen yhteydessä lumi aurautuu 
jalkakäytäville ja väistämättä myös 
tonttiliittymiin. 

Postilaatikon ympäristön kunnossa-
pito ja lumityöt kuuluvat niiden kiin-
teistöjen omistajille, joiden laatikoita 
ryhmässä on. 

Minne pysäköin, kun kadut 
ovat täynnä lunta tai  
pysäköintikieltoja?
Pysäköintiä joudutaan talviaikaan 
rajoittamaan, jotta lumitöiden tekemi-
nen onnistuisi ja liikenne kaduilla olisi 

sujuvaa. Pysäköintipaikkoja voidaan 
joutua käyttämään lumen varas-
tointipaikkana, ei kuitenkaan kaikkia 
saman kadun pysäköintipaikkoja. 
Talviaikaiset liikennejärjestelyt on 
merkitty liikennemerkein.

Työskentelevien  
koneiden väistäminen
Aurausta, hiekoitusta ja polanteen 
poistoa tekevät koneet tekevät työtä 
katujen käyttäjien hyväksi. Kunnossa-
pito toivoo, että tienkäyttäjät väistäisi-
vät työskenteleviä koneita, jolloin työ 
nopeutuu ja haitta työskentelevästä 
koneesta on lyhytaikaisempi. 

Koneet joutuvat välillä liikkumaan 
poikkeuksellisesti, jotta auraustyö 
saadaan tehtyä etenkin risteysalueilla. 
On hyvä huomioida, että autoaura ei 
välttämättä pysty lähtemään pai-
kaltaan liikkeelle, vaan sen on ensin 
peruutettava hieman.

Milloin kotikatuni aurataan?
Erityisesti asuntokaduilla lumiauraa 
joutuu välillä odottamaan. Lumet 
aurataan hoitoluokituksen mukaan. 
Ensin aurataan pääkadut ja joukko-
liikenteen käyttämät kadut. Tämän 
jälkeen ovat vuorossa asuntokadut. 

Kun lunta sataa paljon ja pitkään, 
pääkatujen ja joukkoliikenteen käyt-
tämien katujen aurausta joudutaan 
tekemään jatkuvasti, jolloin asuntoka-
tujen auraus saattaa viivästyä.

Miksi lunta ajetaan pois, 
eikä sen anneta sulaa  
paikalleen?
Syitä voi olla useita, esimerkiksi seu-
raava lumisade on tulossa lähiaikoina 
ja uudelle lumelle tarvitaan tilaa, lu-
mivallista sulava vesi jäätyisi yöllä tai 
lumikasa risteysalueella tai suojatien 
läheisyydessä haittaa näkyvyyttä.

Aurausvallien poistamiseen tai ma-
daltamiseen ryhdytään viimeistään 
silloin, kun aurausvallit kaventavat 
kadun kulkuväyliä niin paljon, että 
vallit haittaavat väylien käyttöä ja 
turvallisuutta tai lumivallien korkeus 
estää riittävän näkyvyyden risteysten 
tai suojateiden läheisyydessä.

Miksi kadut aurataan  
ja lunta ajetaan pois  
myös yöllä?
Työ joudutaan tekemään yöaikaan, 
sillä joukkoliikennereittien pitää olla 
aamun työmatkaliikenteen käytettä-
vissä. Ympäristömääräykset sallivat ti-
lapäisen kunnossapitotyön yöaikaan. 
Turhaa melua pyritään välttämään.

Milloin hiekoitussepeli  
poistetaan kaduilta?
Hiekoitussepeli poistetaan kaduilta 
keväällä, kun yöpakkasia ei enää 
esiinny. Katujen kevätpesujen aika-
taulut riippuvat sääoloista. l

Mihin voi antaa palautetta?
Palautetta voi jättää osoitteessa:  
www.ylojarvi.fi/palaute > Tekniikka- ja ympäristöosasto
Mukaan kannattaa liittää ongelmasta kertova kuva ja  
merkitä sen sijainti palautejärjestelmässä olevalle kartalle.
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Mihin sinä käyttäisit  
50 000 euroa?

4) Kaupunki toteuttaa eniten 
ääniä saaneet ideat. Ideoiden tu-
lee olla toteutettavissa kuluvan 
vuoden aikana.

Ideoita kerätään 27.2.-
24.3.2023. Oman ideansa voi 
kertoa ensisijaisesti nettilo-
makkeella mutta myös pa-
perilomakkeella esimerkiksi 
kirjastoissa. Lisäksi kaupungin 
työntekijät vierailevat erilaisissa 
kokoontumispaikoissa kuule-
massa kaupunkilaisten ideoita ja 
kertomassa lisää osallistuvasta 
budjetoinnista.

Tavoitteena on lisätä ylöjär-
veläisten vaikuttamis- ja osal-
listumismahdollisuuksia sekä 
vahvistaa yhteistä keskustelua ja 
tekemistä.

Lisätietoja ja idean  
ilmoituslomake 27.2. alkaen:  
www.ylojarvi.fi/osbu  
Hyvinvointipäällikkö  
Suvi Saarinen, p. 044 4811471,  
suvi.saarinen@ylojarvi.fi

l Ylöjärven kaupunki kokeilee 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
osallistuvaa budjetointia, tutta-
vallisemmin osbua. Kaupungin 
talousarvioon on varattu 50 000 
euroa, jonka käytöstä päättävät 
asukkaat.

Osallistuvan budjetoinnin 
teemana on yhteisöllinen 
ilmapiiri eli rahan käyttökohtei-
den pitää lisätä ylöjärveläisten 
mahdollisuuksia yhteisölliseen 
toimintaan. Ehdotukset voivat 
liittyä esimerkiksi kohtaamis-
paikkoihin, tapahtumiin, ryhmä- 
ja virkistystoimintaan, yhteisiin 
tiloihin, harrastus- ja ulkoilu-
mahdollisuuksiin tai yleiseen 
viihtyvyyteen.

Näin osallistuva budjetointi 
tapahtuu käytännössä: 1) Ylöjär-
veläiset ehdottavat ideoita rahan 
käyttökohteista. 2) Erikseen 
nimetty raati jatkokehittää ideat 
äänestysehdotuksiksi. 3) Ylöjär-
veläiset päättävät toteutettavat 
kohteet äänestämällä.   

Miltä Ylöjärvi näyttää?
l Ylöjärven kaupunki uudistaa tänä vuonna visuaalista ilmettään, kuten kau-
pungin logoa, värimaailmaa, kirjasintyyppiä ja graafisia elementtejä. Ilmeen 
uudistaminen liittyy kaupungin brändityöhön ja markkinoinnin kehittämiseen. 
Kiitämme isosti kaikkia brändikyselyymme loka-marraskuussa vastanneita.
Ylöjärvi

Tätä tilaisuutta ei kannata jättää väliin! Jaossa on 50 000 euroa yhteisöllisyy-
den lisäämiseen. Mihin sinä käyttäisit rahan?

Lämpimät onnittelut! Palkitsemistilaisuus järjestettiin Vanhassa Räikässä 9.2.2023. Palkit-
tavat valitsi Ylöjärven kaupungin hyvinvointilautakunta.

UKK!  
Vinkkejä rakentajille
l Mietityttävätkö toimenpide-
luvat? Etkö tiedä, miten hakea 
jatkoaikaa rakennusluvalle? 
Kaupungin verkkosivuille on 
koottu rakennusvalvontaan 
tulleita kysymyksiä Usein kysytyt 
kysymykset -osioksi. UKK-sivuilta 
voi etsiä vastauksia kymmeniin 
mieltä askarruttaviin rakentami-
sen kysymyksiin.  
www.ylojarvi.fi/rakennusvalvonta

Omakotitonttien kysyntä jatkuu 
Ylöjärvellä vilkkaana. Syksyn 

2022 tonttihaussa oli mukana 23 
tonttia Siivikkalasta ja Siltatien 
alueelta. Hakemuksia tuli liki 
350. Siltatien alueelta on tulossa 
jakoon uusia omakotitontteja 
myös vuonna 2023. 

Osa Ylöjärven tonteista on 
jatkuvassa haussa ja niitä voi ha-
kea ympäri vuoden. Kurussa ja 
Viljakkalassa on tarjolla tontteja, 
jotka sijaitsevat lähellä palveluita 
luonnonkauniissa ympäristössä 
isojen järvien lähettyvillä. 
www.ylojarvi.fi/tontit

Onnea Autolähde Oy!
Valtakunnallisesti toimiva, vuonna 2010 perustettu  
autokauppa on saanut Ylöjärven elinkeinopalkinnon 2023.  
Palkinto jaettiin jo 19. kerran.

Onnittelut vuoden  
2022 parhaille 
l Onnittelemme jälleen huippu-
tyyppejä, vuoden 2022 parhaita 
ylöjärveläisiä urheilutoimijoita sekä 
kulttuuripalkinnon saajaa.

Vuoden 2022 kulttuuripalkinnon sai 
moottorisahataiteilija Juha Käkelä, 
menestynyt veistokilpailija, -koulutta-
ja ja -taiteilija (kuvassa vas.).

Vuoden 2022 urheilutoimijat 
palkittiin seuraavasti: vuoden urhei-
lija keilaaja Santtu Tahvanainen, 
vuoden nuori urheilija telinevoimis-
telija Joona Reiman, vuoden joukkue 

Ylöjärven Ilveksen naisten futsalin 
edustusjoukkue (3 edustajaa oik.), 
vuoden seuratoimija Ylöjärven Ryhdin 
lentopallojaostoa edustava Leena 
Pohjonen (toinen vas.) ja vuoden 
urheiluteko Salme Nummela ja 
taekwondon mustan vyön saavutta-
minen 82-vuotiaana (edessä). Lisäksi 
kunniamaininnan sai 10 oman lajinsa 
ja ikäluokkansa suomenmestaria 
sekä 4 kansainvälisesti menestynyttä 
urheilijaa vuodelta 2022.

Kesäksi töihin kotikaupunkiin
l Ylöjärven kaupungin kesätyöt nuo-
rille ovat haettavissa 22.2.-8.3.2023. 
Hakea voivat vuonna 2005, 2006 tai 
2007 syntyneet, jotka eivät ole aikai-
semmin olleet kaupungilla kesätöissä. 
Haettavissa on 67 työpaikkaa, joista 
noin puolet sijoittuu viher- ja ulkoi-
lualueiden hoitoon. Työpaikkoja on 
myös siivouspalveluissa, vapaa-aika-
palveluissa, päiväkodeissa ja keittiöis-
sä. Työjaksot kestävät 2–6 viikkoa.

Ylöjärven kaupunki tukee nuoria 
työllistäviä ylöjärveläisiä yrityksiä ja 
yhdistyksiä myös tulevana kesänä. 
Kesätyötuen määrä on 250 €/työpaik-

ka ja kaupunki maksaa tuen työnan-
tajalle työjakson jälkeen. Tukea tulee 
hakea etukäteen.

Kesäksi 2023 on haussa myös 
yrityspohjalta toimiva kesäkumppani, 
jonka tehtävänä on retkeillä Ylöjär-
vellä ja kertoa kokemuksistaan Visit 
Ylöjärven ja Ylöjärven kaupungin so-
siaalisen median kanavissa. Kahtena 
aiempana kesänä Ylöjärvellä seikkaili 
kesäretkeilijä, mutta nyt toteutusta-
paa on muutettu.

www.ylojarvi.fi/tyopaikat

Nuorille tarjolla 
laaja kattaus  
opiskelupaikkoja

totekniikassa, liiketoiminnassa, 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualal-
la sekä sosiaali- ja terveysalalla. 
Nuoret voivat suorittaa halutes-
saan myös kaksoistutkinnon.

Kurussa sijaitsevassa Tredun 
Metsätien toimipisteessä voi 
opiskella puolestaan metsäalaa. 
Valittavana on joko yhdistelmä-
ajoneuvonkuljettajan tai metsä-
koneenkuljettajan osaamisalat.

Tredu Pallotien koulutuspääl-
likkö Vesa Kalliomäki sanoo, 
että Tredu antaa nuorelle 
erinomaiset lähtökohdat työelä-
mään.

– Meillä on asiantunteva 
henkilökunta ja hyvät verkostot 
yrityksiin. Opintoihin sisältyy 
paljon työssäoppimista, mikä 
edesauttaa nuorta saamaan 
jalkaansa oven väliin. Paikal-
liset yritykset tarjoavat myös 
runsaasti oppisopimuspaikkoja 
jokaisella perustutkintoalalla. 

Kalliomäki huomauttaa, että 
Tredu tarjoaa nuorille myös 
niin kutsuttua TUVA-koulutusta, 
jossa peruskoulunsa päättänyt 
nuori voi vielä korottaa arvosa-
nojaan ja tutustua uusiin opiske-
lumahdollisuuksiin.

– TUVA-koulutukseen voi 
hakeutua, jos ei ole vielä aivan 
varma, mitä tulevaisuudeltaan 
haluaa.  l

Ylöjärvellä Koulutus-
keskus Valossa nuoret 
pääsevät opiskeleman 

saman katon alla lukio- tai am-
mattiopinnoissa.  

Ylöjärven lukion rehtori Jark-
ko Tuomennoro kertoo, että 
Y-lukion vahvuus on erityisesti 
opiskelijaviihtyvyydessä.

– Olemme tiivis kouluyhteisö. 
Meillä on lukiossa erittäin hyvä 
yhteishenki, mikä vaikuttaa 
kouluviihtyvyyteen. Merkille 
pantavaa on myös se, että 
meille tulee oppilaita monella 
keskiarvolla. 

Ylöjärven lukioon tullaan myös 
yrittäjyyslinjan perässä. Ylöjär-
ven lukiolla on yrittäjyyspainot-
teisen opetuksen erityistehtävä, 
ja se on toinen Suomen kahdes-
ta yrittäjyyslukiosta.

Myös huippu-urheilun ja 
opiskelun yhdistäminen on yksi 
Y-lukion vahvuuksista.

– Ne pystyy yhdistämään 
erittäin hyvin, kun opiskelija saa 
urheiluakatemiastatuksen. Täl-
löin myös urheiluharjoituksista 
voi saada opintoja.

Tredu avaa ovet  
työelämään
Koulutuskeskus Valossa Tredu 
tarjoaa ammatillista koulutusta 
ajoneuvoalalla, kone- ja tuotan-

Yhteishaku toisen asteen opintoihin on 
käynnissä 23.3. saakka. Peruskoulun 
jälkeen nuori voi hakea opiskelemaan 
Ylöjärvellä lukioon tai ammattiopintoi-
hin Treduun Pallotielle tai Kuruun.
Teksti: Vilma Kaura

Koulutuskeskus Valossa toimivat sekä Ylöjärven lukio että Tredu.
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ko Ratikan tarkentava  
yleissuunnitelma valmistui
l Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa on tarkasteltu pysäkkien 
määrää ja sijaintia sekä radan sijoittelua välillä Lielahti-Ylöjärvi. Suunnitelma ei 
ole sitova eikä raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ole vielä päätetty. 
Tarkentava yleissuunnitelma on luonteeltaan tekninen ja se toimii asemakaa-
voituksen, kunnallistekniikan ja raitiotien jatkosuunnittelun pohjana. Raitiotien 
seuraava suunnitteluvaihe on hankesuunnitelma, josta päätetään erikseen. Ylö-
järven kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkentavan yleissuunnitelman 13.2.2023. 
www.ylojarvi.fi/raitiotie

Siivikkalaan lisää  
päiväkotipaikkoja
l Serlapuiston päiväkoti Siivikkalassa on saanut odotetun lisärakennuksen. 
Uudessa rakennuksessa, Puistolassa, toimii kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää, joissa 
molemmissa on 21 lasta. Viereisessä vanhassa rakennuksessa, Rantalassa, 
jatkaa kolme ryhmää, joissa on 1-5-vuotiaita lapsia. Siivikkalan alueen esiopetus 
on keskitetty Koulukallion päiväkotiin.

Uudet tilat ovat hienot, mutta pääroolissa ovat tietysti lapset ja kasvatustyö, toteavat 
Serlapuiston päiväkodin johtaja Minna Mustakallio-Sorvari ja apulaisjohtaja Päivi Talvitie.
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Esteettömyyttä edistäen
l Esteettömyys ja tasavertaisuus ovat meille arkea. Näin toteaa kauppias Ville 
Pirtinaho Villen Kaupasta, joka sai Ylöjärven kaupungin vuoden 2022 esteettö-
myyspalkinnon. Kaupungin työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö Pekka Mansikka-
mäki palkittiin kunniamaininnalla esteettömyyden edistämisestä.

Esteettömyyspalkinnon jakaa vuosittain kaupungin vammaisneuvosto, nyt jo 
4. kerran. Neuvosto haluaa nostaa tunnustuksella esiin toimintaa, joka edistää 
esteettömyyttä, saavutettavuutta ja erityisryhmien tasa-arvoista kohtelua.

Kuvassa Ylöjärven vammaisneuvoston puheenjohtaja Jarmo Ojanperä (vas.) ja kauppias 
Ville Pirtinaho
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Perusturvakeskuksessa ei ole enää toimintaa. Kiinteistö kuuluu alueeseen, 
jonka tulevaisuutta pohditaan ideakilpailun myötä. Ylöjärven kaupunki jär-
jestää tänä keväänä yleisen ideakilpailun Ylöjärven keskustan kehittämiseksi 
yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. 

Sosiaalipalvelut uusiin tiloihin
l Ylöjärven kaupungin perus-
turvakeskus (Kuruntie 10) sulki 
ovensa joulukuussa ja loputkin 
palvelut siirtyivät muualle. 

Työikäisten sosiaalityö siirtyi 
terveyskeskukseen, Mikkolantie 
10, 2. kerros.

Lapsiperheiden palvelut 
toimivat Perheiden talossa, Mik-
kolantie 50 B. Lapsiperheiden 
palveluilla tarkoitetaan lapsiper-
heiden sosiaalityötä ja perhe-
työtä, nopeaa perheohjausta, 
lapsiperheiden kotipalvelua sekä 
lastenvalvojaa. 

Lastensuojelu toimii omassa 
yksikössään, Mikkolantie 10 B 

(Seijantien leikkikentän vieressä, 
käynti terveyskeskuksen takaa 
parkkipaikan kautta).

Vammaispalvelu toimii Sop-
peenmäessä, Rantajätkäntie 2, 
2. kerros.

Sosiaalipäivystys palvelee 
Ylöjärvellä arkisin klo 8-16 p. 050 
437 1301 asioissa, joissa ei voida 
odottaa seuraavaan päivään tai 
viikonlopun yli ilman vakavia 
seurauksia. Iltaisin ja viikonlop-
puisin yhteydenotot Pirkanmaan 
sosiaalipäivystykseen, p. 0500 
625 990.

www.pirha.fi

Ylöjärven sosiaali-, terveys- ja pelastuspal-
velut siirtyivät vuodenvaihteessa Pirkan-
maan hyvinvointialueen, Pirhan, järjestä-
mäksi. Asiakkaan näkökulmasta arki on 
jatkunut entisellään.
Teksti: Susanna Viljanen

Pirha tuli, 
mikä muuttui?

Mieli ja keho samalle kioskille

Pirha on tuonut tullessaan 
isoja järjestelmämuutoksia, 
mutta asiointi Ylöjärven 

terveyskeskuksessa, neuvoloissa, 
laboratorioissa ja muissa yksiköissä 
jatkuu toistaiseksi ennallaan. Kun 
ylöjärveläinen tarvitsee terveyspal-
veluita, hän voi ottaa yhteyttä tut-
tuun omahoitajaan kuten ennenkin.

– Järjestelmässä on meneillään 
iso mullistus, mutta tähän asti 
kaikki on sujunut yllättävän hyvin. 
Palautetta on tullut hyvin vähän. 
Vain takaisinsoittopalvelu on välillä 
takunnut, mutta nyt tekniikan pitäisi 
olla kunnossa, ylilääkäri Teija Lahti 
sanoo.

Hän toivoo, että ihmiset odottaisi-
vat takaisinsoittoa kärsivällisesti. Jos 
jättää soittopyyntöjä useampiin nu-
meroihin, järjestelmä ruuhkautuu 
entisestään. Soitto voi välillä viipyä, 
mutta hoitoon kyllä pääsee.

– Hoitajan vastaanotolle pääsee 
käytännössä samana tai seuraava-
na päivänä. Lääkäriajan saa kiireet-
tömässäkin asiassa 7–10 vuorokau-
den päähän, Lahti kertoo.

Asiakasmaksut eivät ole muuttu-
neet Ylöjärvellä. Toimenpidesetelei-

tä ei enää jaeta, vaan kaikki lyhytki-
rurgiset toimenpiteet ohjataan nyt 
Taysiin.

Kysy rohkeasti  
neuvoa
Asiakkaissa hämmennystä ovat 
aiheuttaneet uudet puhelinnume-
rot, joita kaikkia ei vieläkään löydy 
Pirhan sivuilta. Huhtikuuhun asti 
vanhoista numeroista on kuitenkin 
soitonsiirto uusiin. Puhelu ohjautuu 
siis oikeaan paikkaan, vaikka soittai-
sit vanhaan numeroon.

Niille, jotka ovat olleet ensim-
mäistä kertaa hakeutumassa Ylöjär-
ven terveyspalveluihin, tilanne on 
ollut hankala. Ylilääkäri Teija Lahti 
neuvoo, että omahoitajan numero 
löytyy soittamalla mihin tahansa 
toimiston numeroon (ks. viereinen 
sivu). Omalääkärihaku on tulossa 
Pirhan nettisivuille, mutta vielä sitä 
ei siellä ole. Sivut kuitenkin päivitty-
vät koko ajan.

Osoitteesta pirha.fi löytyy 
Terveyskeskukset-pikalinkki. Siitä 
aukeaa sivu, jolla on kaikki Pirhan 
terveyskeskukset aakkosjärjestyk-
sessä. Ylöjärven terveyskeskuksen 
yhteystiedot näkyvät sivun alaosas-
sa. Myös Pirhan etusivun alakul-

masta aukeava Pirbotti ja chat 
auttavat oikean palvelun 

löytämisessä.
Sähköiset palve-
lut toimivat kuten 

ennenkin. Uusi 
kirjautumissivu 
löytyy osoitteesta 
pirha.fi/sahkoi-
nen-asiointi. 
Omaolo.fi toimii 
edelleen hyvänä 
tapana saada 
yhteys hoitohen-

kilökuntaan.
– Myös Oma-

kanta-palvelussa 
olisi hyvä käydä päi-

vittämässä suostumus 
tietojen siirrosta hoitavien 

yksiköiden välillä, Teija Lahti 
kannustaa. l

Olet 
saapunut 
Pirkanmaan 
hyvinvointi-
alueelle.

Olet 
saapunut 
Pirkanmaan 
hyvinvointi-
alueelle.

Entisen Terveyskioskin pai-
kalta Kauppakeskus Elosta 
löytyy nyt Hyvinvointikioski 

rokotuspisteineen sekä Mielikios-
kin vastaanottopiste. Mielikioskin 
toinen äänieristetty vastaanottopiste 
sijaitsee edelleen terveyskeskuksen 
aulassa.

Kioskien yhdistämisen taustalla on 
ajatus, että ihmisen henkinen ja fyysi-
nen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. 
Hyvinvointikioskilta löytyy oikea am-
mattilainen auttamaan kaikenlaisissa 
itsehoitoon ja jaksamiseen liittyvissä 
asioissa. Painopiste on ongelmien 
ennaltaehkäisyssä.

– Meille voi tulla juttelemaan jo 
siinä vaiheessa, kun vasta miettii, että 
pitäisiköhän tästä asiasta ottaa jonne-
kin yhteyttä, terveydenhoitaja Laura 

Tyyskänen ja sairaanhoitaja Mervi 
Heiskanen kutsuvat.

– Ei niin pientä asiaa, etteikö sen 
kanssa voisi tulla kioskille. Yhdessä 
sitten mietitään, mikä palvelu tai teke-
minen veisi eteenpäin. Täältä löytyvät 
myös yhteystiedot Pirkanmaan hyvin-
vointialueen muihin palveluihin.

Tukea terveenä  
pysymiseen
Hyvinvointikioskin terveydenhoitajan 
vastaanotolle tullaan tavallisimmin 
puhumaan terveyttä tukevista elin-
tavoista, rokotusasioista ja sairauk-
sien itsehoidosta. Sairaanhoidollisia 
toimenpiteitä kioskilla ei tehdä, mutta 
esimerkiksi rokotukset hoituvat edel-
leen kioskin rokotuspisteellä.

Kevään aikana Hyvinvointikioskin 
palveluvalikoimaan tulevat Oma-
olo-terveystarkastukset sekä hyvin-
vointitarkastukset ja -valmennukset.

Kioskilla korostuu hyvinvoinnin 
ongelmien ennaltaehkäisy. Kaikki tie-
tävät, millaisilla elämäntavoilla omaa 
hyvinvointia voi edistää, mutta niiden 
toteuttaminen käytännössä onkin 
toinen juttu.

– Eri mediat pursuavat hyvinvoin-
tivinkkejä. Täällä voi ammattilaisen 
kanssa pohtia, mikä olisi itselle hyö-
dyllisintä ja helpoiten toteutettavissa, 

Ilman ajanvarausta 
palvelevat Terveys-
kioski ja Mielikioski 
ovat yhdistyneet Hy-
vinvointikioskiksi.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Soita vanhaan tai poimi tästä uusi
Ota yhteyttä Ylöjärven terveyskeskukseen ensisijaisesti 
suoraan omahoitajalle. Käytä vanhaa puhelinnumeroa  
tai etsi uusi Pirhan terveysneuvontasivulta kohdasta puhe-
linasiointi (pirha.fi > Palvelut > Terveyspalvelut).

Omahoitajien numerot löytyvät myös toimistoista:
•  Itäisen palvelupiirin toimisto  03 384 5259
•  Läntisen palvelupiirin toimisto  03 384 5273
•  Kurun terveysaseman toimisto 03 384 5271

Kiirevastaanotto ma-pe klo 8-20, la-su 10-18, 03 384 5272
Päivystysasiassa voit soittaa mihin aikaan vain 116 117
Hätätilanteessa soita 112

Jos et löydä etsimäsi palvelun numeroa, soita  
•  Sote-luuriin arkisin klo 8–18, 03 384 5050
•  Pirkanmaan terveysneuvontaan  

päivittäin kello 7–22, 03 384 5000
•  Pirhan vaihteeseen 03 311 611

Hyvinvointikioski 03 735 6702
Mielikioski 041 730 9804

Terveyskioskista ja Mielikioskista 
tuli Hyvinvointikioski. Kioskilla 
voi piipahtaa terveyden- tai 
sairaanhoitajan juttusille ilman 
ajanvarausta.

Terveydenhoitaja Tiina Raittinen vetää 
Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmiä, joissa 
opetellaan arjessa jaksamista tukevia 
elämäntapoja.
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Laura Tyyskänen sanoo.
Tukea oman hyvinvoinnin löytämi-

seen ja vaalimiseen saa myös Arkeen 
Voimaa -itsehoidon ryhmästä, johon 
voi ilmoittautua Hyvinvointikioskilla. 
Kerran viikossa kokoontuvassa mak-
suttomassa ryhmässä etsitään ideoita 
ja voimaa tehdä pieniä muutoksia 
arkeen.

Kuuleva korva  
Mielikioskilla
Mielikioski on palvellut ylöjärveläis-
tä aikuisväestöä huhtikuusta 2021. 
Mervi Heiskanen kertoo, että taval-
lisia puheenaiheita ovat olleet oma 
jaksaminen arjessa, huoli läheisen 
hyvinvoinnista ja oma tai läheisen 
päihteiden käyttö.

– Yhtä lailla kuin ihminen voi 
kompastua ja murtaa jalkansa, myös 
henkinen puoli voi välillä kompuroida 
ja tarvita apua. Usein jo pelkkä hyvälle 
kuuntelijalle puhuminen auttaa pit-
käksi aikaa, Heiskanen vakuuttaa.

– Täällä puretaan huolia, joista kävi-
jä voisi puhua vaikka ystävän kanssa, 
mutta hän ei voi tai halua kuormittaa 
läheisiään. Ulkopuoliselle on monesti 
helpompi puhua.

Hyvinvointi- ja Mielikioskin aukiolo-
ajat löytyvät Pirhan sivuilta pirha.fi 
hakusanalla hyvinvointikioski. l
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Vuonna 2040 ylöjärveläisiä voi olla jo  
45 000. Kaupunki edistää asukasmäärän  
kasvua suunnitelmallisesti, koska kasvun  
lasketaan tuovan elinvoimaa ja hyvinvointia.
Teksti: Susanna Viljanen

Ylöjärven kaupunginvaltuus-
ton hyväksymän kasvuoh-
jelman mukaan kaupungin 

kannattaa tavoitella yli 10 000 uutta 
asukasta seuraavien 15–20 vuoden 
aikana. Aluksi se toki tarkoittaa 
investointeja ja kustannuksia, mutta 
vuosien kuluessa kasvu tuottaa elin-
voimaa ja hyvinvointia.

– Kasvuohjelmassa lasketaan, että 
tehtävät investoinnit alkavat tuottaa 
tulosta 2020-luvun lopulla, jolloin 
budjetti kääntyy ylijäämäiseksi. 
Kasvusuunnitelma lisää luottamusta 
siihen, että kaupunkistrategiassa 

määritelty kasvutavoite on taloudelli-
sesti mahdollinen, kehitysjohtaja Sari 
Soini sanoo.

– Investoinneista huolimatta 
kaupungin velka asukasta kohden 
pysyy maltillisena. Euromääräisesti 
kaupungin velka kasvaa, mutta niin 
kasvaa myös asukasluku.

Kaupunki tähtää asukasmäärän 
kasvuun, koska se tuo taloudellista 
elinvoimaa: uusia yrityksiä, työpaikko-
ja ja palveluita kaikille ylöjärveläisille, 
niin uusille kuin vanhoillekin.

Investointeja tarvitaan etenkin 
koulu- ja päiväkotiverkkoon sekä kun-

nallistekniikkaan. Parhaillaan kartoite-
taan koulujen ja varhaiskasvatuksen 
tilannetta palveluverkkoselvityksellä.

Viihtyisää ja  
vihreää
Suunnitelmallisesti ja kestävästi 
toteutettu kasvu lisää kaupungin viih-
tyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. 
Ennakoivalla kaupunkisuunnittelulla 
varmistetaan, että kasvu ei tuo muka-
naan esimerkiksi eriarvoistumista.

Tarkoitus on kehittää monipuolista 
kaupunkirakennetta. Keskusta epäi-
lemättä tiivistyy, mutta viihtyisyys- ja 
luontoarvot huomioon ottaen. Kes-
kustan ulkopuolella säilyy maaseutu-
maisuus ja väljyys.

– Kasvuohjelma koskee koko 
Ylöjärveä, mutta haja-asutusalueilla 
kasvutavoitteet ovat melko maltillisia. 
Esimerkiksi Viljakkalan laskennallinen 
kasvutavoite vuoteen 2040 mennessä 
on hiukan alle 200 henkilöä ja Kurun 
80, kehitysjohtaja Soini kertoo.

Keskustan tiivistäminen ja yhte-
näistäminen polkaistaan käyntiin 
arkkitehtikilpailulla. Leijapuiston 
eteläosasta Asemantielle ja puuter-
minaalin alueelle ulottuvan alueen 
suunnittelukilpailu päättyy kesäkuus-
sa, ja alkusyksystä tuomaristo valitsee 
parhaat ideat.

– Tavoitteena on päästä tekemään 
ensimmäistä asemakaavaa jo ensi 
vuonna. Alkuun on tarkoitus lähteä 
perusturvakeskuksen korttelista, 
kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen 
kertoo.

Tärkeä palvelukeskittymä nou-
see myös Leijapuistoon, jossa 
valmistellaan täyttä häkää Prisman 

rakentamista. Alueen kaava hyväk-
syttiin joulukuussa ja hypermarketin 
rakennuslupa tammikuussa. Jatkossa 
kaupunki tukee alueen kehitystä 
esimerkiksi liikennejärjestelyillä.

Pientalot keskittyvät  
Siltatien alueelle
Kaikkein voimakkainta asukasmäärän 
tuleva kasvu on Teivon-Mäkkylän 
alueella eli Vaasantien varressa. 
Nauhakaupunkimaisen alueen 
osayleiskaava on tekeillä, ja ehdotus 
on tarkoitus saada nähtäville kesään 
mennessä. Loppuvuodesta kaavan 
hyväksyminen voisi olla jo valtuuston 
käsiteltävänä.

– Alueen asemakaavoitus käynnis-
tyy viimeistään ensi vuonna, joten 
ensimmäiset rakentamiskohteet 
pääsevät alkuun jo lähivuosina. 
Alue rakennetaan vaiheittain Teivon 
suunnasta kohti Ylöjärven keskustaa, 
kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen 
kertoo.

Toinen kehittyvä kaupunginosa, 
jonne asukasmäärän kasvua ohja-
taan, on Siltatien alue. Pientaloval-
taisempi naapurusto kaavoitetaan 
viidessä eri vaiheessa. Ensimmäisen 
vaiheen omakotitontit on jo raken-
nettu, toisen vaiheen rakentaminen 
on meneillään ja kolmannen vaiheen 
tontteja päästään rakentamaan ensi 
vuonna.

– Ensimmäisen vaiheen yhtiö-
muotoiset eli pari- ja rivitalotontit on 
pääosin jo rakennettu. Kerrostaloton-
teille ei ole vielä löytynyt rakentajaa. 
Tilanne kyllä muuttuu, kun koulu ja 
sen yhteyteen tulevat liikuntapaikat 
valmistuvat, Hyytinen sanoo. l
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Kasvu tuo hyvinvointia

Ylöjärven keskustaa Leijapuistosta Ase-
mantielle kehitetään ideakilpailun avulla. 
Kaupunkilaiset pääsevät kommentoi-
maan kilpailuehdotuksia ensi kesänä.

Siltatielle rakentuu
turvallinen ja  
yhteisöllinen koulu
Ylöjärven uusin koulu Siltatien alueella 
avaa ovensa elokuussa. Moderni yhtenäis-
koulu jakautuu useampiin oppimissolui-
hin, joihin muodostuu omat yhteisönsä.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Uusi koulu Siltatien varteen 
on noussut nopeasti. Sisällä-
kin väliseinät ovat jo pystyssä 

ja betonipinnat häviävät kovaa vauh-
tia laatoitusten ja maalin alle.

– Jokaiseen soluun tulee oma 
värimaailmansa ja teemansa, rehtori 
Tapio Ala-Rautalahti kertoo.

Solu tarkoittaa tiloja ja yhteisöä, 
jossa oppilas päivän viettää. Jokaisella 
solulla on oma sisäänkäynti, eteinen 
ja wc-tilat.

Kaikkien oppilaiden yhteisessä 
käytössä on iso aula- ja ruokalatila 
näyttämöineen. "Jättiläisen portaat", 
joilla voi sekä kiivetä että istua, muo-
dostavat tilaan katsomon.

– Aula mahdollistaa koululaisten 
yhteiset kokoontumiset ja moni-
puolisen iltakäytön. Tässä voi pitää 
vaikka konsertteja tai teatteriesityksiä,  
Ala-Rautalahti suunnittelee.

Ruoka oppilaille tulee omasta, isos-
ta valmistuskeittiöstä.

Monipuolista ja  
muunneltavaa
Uudessa koulussa kotiluokkia voi 

Rehtori Tapio Ala-Rautalahti odottaa tulevaa syksyä upouudessa koulussa innostuneena.

Siltatien koulun aulaan tulee näyttämö ja katsomona toimivat "jättiläisen portaat". Tilas-
sa voidaan järjestää monenlaisia kokoontumisia ja tapahtumia.

Ylöjärven keskustan pohjoisosaan Leijapuistoon nouseva kauppakeskus palvelee kasva-
van kaupungin asukkaita pitkälle tulevaisuuteen.

Rehtori Tapio Ala-Rautalahti ja työnjohtaja Kristian Rasinaho tarkastelevat avattavaa ja 
suljettavaa seinää, jolla luokkatilan voi jakaa tarvittaessa kahteen pienempään työtilaan.

yhdistää vieressä olevan luokan 
kanssa. Muunneltavuus mahdollistaa 
työskentelyn eri kokoisissa ryhmissä.

Vaativan erityisen tuen luok-
kiin asennetaan tekniikkaa, joka 
helpottaa esimerkiksi liikkumista 
koulupäivän aikana. Tiloihin tulee 
myös aistihuone, jonka lattia tuottaa 
erilaisia tuntoärsykkeitä ja jossa voi-
daan vahvistaa myös näkö-, kuulo-, 
maku- ja hajuaisteja. Huone mahdol-
listaa kuntoutuksen tuomisen osaksi 
koulupäivää.

– Uskon, että saamme rakennettua 
tänne turvalliset käytännöt ja yhteisöl-
lisyyttä tukevan toimintakulttuurin. 
Ne tukevat kaikkien oppilaiden ja 
henkilökunnan hyvinvointia, Ala-Rau-
talahti sanoo.

Kokonaisvaltainen koulupäivä 
-ajattelua on helppo toteuttaa uusissa 
tiloissa. Liikuntahalli, tekojääkenttä ja 
pesäpallokenttä sekä musiikkiluokka 
mahdollistavat harrastusten yhdistä-
misen koulupäivään.

Kun koulu elokuussa alkaa, liikun-
tahallia vielä rakennetaan. Sen ja 
musiikkiluokan on tarkoitus valmistua 

helmikuussa 2024.
Pesäpallokenttä ja tekojäärata 

valmistuvat syksyllä 2024. Etenkin 
kaukalosta ja vapaaluistelualueesta 
muodostuva tekojäärata tulee ole-
maan muidenkin kuin koululaisten ja 
lähiasukkaiden ahkerassa käytössä.

Koulu kasvaa  
lasten mukana
Elokuussa Siltatien yhtenäiskoulussa 
aloittaa noin 140 oppilasta luokilla 
0–3 sekä vaativan erityisen tuen 
luokat. Esi- ja alkuopetus eli luokat 
0–2 muodostavat yhden solun, kol-
mosluokat toisen ja vaativan erityisen 
tuen luokat kolmannen. Myös iltapäi-
väkerho toimii koulun tiloissa.

Koulua rakennetaan vaiheittain 
siten, että vuoteen 2030 mennessä se 
on kasvanut vuosiluokat 0-9 sisältä-
väksi yhtenäiskouluksi.

Oppilaat tulevat kouluun kävely- 
tai pyörämatkan päästä. Toisen ja 
kolmannen luokan elokuussa 2023 
aloittavat oppilaat siirtyvät Siltatien 
yhtenäiskouluun Kauraslammelta ja 
Ylöjärven Yhtenäiskoulusta. Ope-

tuspäällikkö Tarja Suhonen lupaa, 
että tieto syksyn koulupaikasta tulee 
postissa maaliskuun alkupuolella.

– Uuden koulun oppilaaksiottoalue 
muodostuu sen mukaan, miten pal-
jon minkäkin ikäisiä oppilaita missä-
kin asuu. Alueiden rajan tuntumassa 
asuvien perheiden nuoremmat lapset 
voivat päästä Siltatien yhtenäiskou-
luun, vaikka vanhimmat kävisivät 
toista koulua, Suhonen kertoo.

– Jos perhe haluaa vaihtaa lapsen 
koulua, voi hakea toissijaista koulu-
paikkaa. Hakemus hyväksytään, jos 
kyseisellä luokalla vain on tilaa.

Siltatien koulun valmistuminen 
helpottaa painetta erityisesti Ylö-
järven Yhtenäiskoulussa. Tulevina 
vuosina Yhtenäiskoulu ei todennä-
köisesti enää olekaan neli- vaan kol-
misarjainen eli kullakin vuosiluokalla 
on kolme rinnakkaisluokkaa. Siltatien 
koulu on alkuvaiheessa kaksisarjai-
nen.

Siltatien aluetta kaavoitetaan ja 
rakennetaan vielä muutaman vuoden 
ajan. Valmiina se tulee olemaan yli 
tuhannen asukkaan koti. l



12 13Keskiviikko 22. helmikuuta 2023Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Tuttuja mutta myös   
eksoottisia kursseja

Haku Pirkanmaan musiikkiopistoon päättyy 30.4. Kuorojen haku jatkuu 13.8. 
saakka.

Teksti: Ville Mäkinen

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kuntien keskeinen, 
lakisääteinen perustehtävä. Sen pitää 
näkyä kaikkialla kaupungin arjessa.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

HYTE  
on kaikkialla

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyivät hyvinvointialueel-
le, mutta ylöjärveläisten 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen on edelleen kaupungin tehtävä. 
Ylöjärven hyvinvointi- ja terveystyötä 
koordinoiva hyvinvointipäällikkö 
Suvi Saarinen sanoo, että HYTE on 
kaikkialla.

– Hyvinvointi ja terveys eivät synny 
vain terveyspalveluista, vaan kaikki 
arjessamme tapahtuva vaikuttaa 
hyvinvointiimme. Asuin- ja elinympä-
ristön rakenteet, toiminnot ja palvelut 
mahdollistavat tai haastavat hyvin-
vointia, Saarinen summaa.

Yhteisöllistä hyvinvointia luodaan 
esimerkiksi asuinolojen ja ympäristön 
kautta. Tarvitaan erilaisia asuinaluei-
ta, kevyen liikenteen väyliä, lähiliikun-
tapaikkoja ja turvallisia kohtaamis-
paikkoja kaikenikäisille. Kaupungin 
HYTE-tiimin rooli on tuottaa päättäjille 
tietoa ja raportoida, miten kaupungin 
toimet ovat vaikuttaneet asukkaiden 
hyvinvointiin.

– Työ on asukkaiden arjen tukemis-

Hyvinvointikertomus 
määrittelee ja päivittää 
HYTE-työn linjat ja tavoit-
teet neljän vuoden välein. 
Kertomuksen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto.

Hyvinvointisuunnitel-
mien tavoitteena on 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen 
eri näkökulmista.

HYTE-kerroin kannus-
taa hyvinvointitekoihin. 
Se on valtionosuuden 
lisäosa, jonka kunta saa 
sen perusteella, miten 
hyvin kuntalaiset voivat 
ja millaisin toimin heidän 
hyvinvointiaan on kun-
nassa edistetty.

Projektipäällikkö Heikki Puttonen, 
lasten ja nuorten liikuntakoordi-
naattori Kaisa Hakala ja
hyvinvointipäällikkö Suvi Saari-
nen muodostavat kolmihenkisen 
HYTE-tiimin.

Hyvinvointipäällikkö Suvi Saarinen tekee työtä sen eteen, että Ylöjärvellä hyvinvointierot 
kapenisivat. Kaikilla on oikeus osallisuuteen ja hyvinvointiin.
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si voi hakea huhtikuun loppuun 
saakka. Kuorojen haku päättyy 
vasta elokuussa. Kevään oppi-
lasvalintapäivät ovat keskiviikko 
31.5. ja torstai 1.6.

Musiikkiopistossa voi opiskella 
lähes kaikkia soittimia kantelees-
ta sähkökitaraan sekä klassista 
ja pop-jazz-laulua. Valintatilai-
suuksissa opettajat selvittävät 
hakijan kanssa instrumentin 
soveltuvuutta ja keskustele-
vat opiskelusta. Tarvittaessa 
valintakoepäivänä pääsee myös 
kokeilemaan useampaa soitinta. 
Eri soittimia pääsee kokeilemaan 
myös soitinkokeilukonserteissa.

– Joskus voi käydä niin, että 
soitin valitsee soittajan. Sor-
mien mitta ja näppäryys sekä 
puhallinsoittimissa huulten 
vahvuus voivat olla tekijöitä, 
jotka helpottavat joissakin 
soittimissa etenemistä. Tärkein 
asia edistymisessä kuitenkin on 
motivaatio ja oma halu soiton 
opetteluun, orkesterin johtoa ja 
trumpetin soittoa Pirkanmaan 
musiikkiopistossa opettava An-
na-Leena Lumme sanoo.

Pirkanmaan musiikkiopistolla 
on myös laaja muskari- ja musa-
ryhmätoiminta 0–9-vuotiaille. l

Tampereen seudun 
työväenopiston kevät-
lukukausi on hyvässä 

vauhdissa. Kurssit on perintei-
sesti jaettu viiteen aihealuee-
seen, jotka ovat tieto, terveyden 
edistäminen, kädentaidot, taide 
ja kielet. Suurin osa opetukses-
ta päättyy huhtikuun lopussa. 
Luvassa on myös yleisluentoja 
ja tapahtumia, jotka ovat kaikille 
avoimia ja maksuttomia.

Kanta-Ylöjärvellä kursseja 
on keväällä yli 190. Kurussa 
kursseja on 14 ja Viljakkalassa 
11. Ylöjärven erittäin kattavasta 
kurssitarjonnasta esiin nouse-
vat esimerkiksi korean kielen 
alkeiden opettelu ja kalannahan 
parkkauskurssi. Lisäksi tarjolla 
on makuhermoja innostavat 
kurssit lähi-idän aamiaisbuffe-
tista ja meksikolaisesta aamupa-
lasta. Pääsiäistä silmällä pitäen 
voi osallistua Roskien uusi elämä 
-kurssille, jossa keskitytään pää-
siäisaskarteluun.

Kurun jumppien ja soitin-
kurssien ohella voi osallistua 
vaikkapa soololattarit-kurssille, 
jossa aloittelijatkin pääsevät 
tanssimaan lattaritansseja. 
Lisäksi kalenteriin voi merkitä 
huhtikuun alun kuvataideviikon-
lopun taidetyöpajoineen.

Viljakkalassa on tarjolla 
runsaasti käsityökursseja, kuten 
ompelulauantaita, käsityökah-
vilaa sekä puutöitä ja pienenti-
söintiä. Uutta luoden ja vanhaa 
korjaten -kurssilla valmistetaan 
kurssilaisten toiveiden mukaisia 
vaatteita ja sisustustekstiilejä. 

Soitin voi valita  
soittajan
Pirkanmaan musiikkiopiston 
haku on käynnissä ja opiskelijak-

ta hyvinvointitietoon pohjautuvilla 
ratkaisuilla, HYTE-tiimissä työskente-
levä projektipäällikkö Heikki Putto-
nen summaa.

Turvallinen  
ja kiva arki
Hyvinvointityötä tehdään yhdessä 
kaikkien kaupungin toimialojen kans-
sa. Koska Ylöjärvellä on paljon lapsia 
ja nuoria, heidän hyvinvointinsa edis-
täminen näkyy monin tavoin.

– Nuoria osallistavia toimia kehi-
tetään monipuolisesti. Mieluummin 
paljon pieniä juttuja kuin yksi iso kär-
ki. On tärkeää, että nuoret pääsevät 
fillarilla kouluun turvallisesti ja että 
vapaa-aikana on mielekästä ja kivaa 
tekemistä, Heikki Puttonen sanoo.

– Tärkeää on myös kysyä nuorilta 
itseltään, mitä he tarvitsevat, eikä vain 
olettaa täällä keskenämme, lasten ja 
nuorten liikuntakoordinaattori Kaisa 
Hakala sanoo.

Esimerkiksi koululaiskilpailut uu-
distettiin koronan jälkeen tukemaan 
koko ikäluokan hyvinvointia. Enää 

eivät vain parhaat oppilaat kilpaile 
keskenään, vaan kaikki liikkuvat 
tapahtumissa. Uudistuksen pohjana 
käytettiin Opetushallituksen Mo-
ve!-mittaustuloksia ja nuorten sekä 
opettajien tuottamaa tietoa.

Koululaistapahtumat toteutetaan 
yhteistyössä paikallisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa. Heidän kanssaan 
rakennetaan myös kokonaisvaltaista 
koulupäivää, jossa harrastukset tuo-
daan koulupäivän yhteyteen.

Palkittuja  
etäpalveluita
HYTE-työstä on tullut valtakunnallista 
tunnustusta. Kuntatyö 2030 -gaalassa 
Ylöjärven kaupunki palkittiin ikäänty-
neiden hyvinvointia tukevasta etäpal-
velusta. Palvelun ydin ovat viikoittain 
verkossa kokoontuvat etäryhmät. 
Ikäihmisten sote-palvelut, kulttuuri- 
ja vapaa-aikapalvelut sekä järjestöt 
tuottavat toimintaan sisältöä.

– Ryhmistä tuli osallistujilta 
pelkästään myönteistä palautetta. 
Suurin hyöty oli vuorovaikutuksesta 
vertaisten kanssa eli sieltä löytyi uusia 
ystäviä, Suvi Saarinen sanoo.

Kaikenikäisille kuntalaisille tärkeä 
palvelu on Hyvinvointia arkeen -sivusto 
kaupungin nettisivuilla. Sieltä löytyvät 
kunnan ja hyvinvointialueen palvelut 
sekä erilaisia oma-apukeinoja tekstei-
nä ja videoina.

– Sitä kannattaa selata kenen 
tahansa, sillä sieltä löytyy mahdol-
lisuuksia lisätä omaa aktiivisuutta 
ja hyvinvointia arjessa, Saarinen 
kannustaa.

Palvelutarjotin esitellään myös pos-
tikortissa, joka lähetetään ikäihmisille 
helmi-maaliskuun aikana.

HYTE-tiimiläiset huomauttavat, että 
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämi-
seen panostaminen kannattaa myös 
taloudellisesti. Säästöä syntyy, kun 
ihmiset pysyvät hyvässä arkikunnos-
sa läpi elinkaaren ja saavat tarpeen 

mukaisia palveluja jo aikaisessa 
vaiheessa. Esimerkiksi harrastaminen 
ehkäisee lasten ja nuorten syrjäy-
tymistä, jolla on iso taloudellinen ja 
inhimillinen hintalappu.

– Pelkästään liikunnalla on merkit-
tävä vaikutus sote-kustannuksiin. En-
naltaehkäisevä työ kannattaa, Heikki 
Puttonen toteaa. l

HARRAS-
TUKSET OSALLISUUS

LIIKUNTA

Tampereen seudun  
työväenopisto:  
www.tampere.fi/ 
tyovaenopisto
Pirkanmaan 
musiikkiopisto: 
pmo.fi

Opistot
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Soittajia hellitään Leijan uudella 
musahuoneella. Tiesitkö, että Ylöjärven 
kirjastoista voi kirjojen lisäksi lainata 
liikunta- ja soittovälineitä? 
Teksti ja kuvat: Sanna Hillberg

Musiikkia  
ja liikuntaa  
kirjastosta!

Ylöjärven pääkirjasto Leijaan 
on avattu pelihuoneen 
yhteyteen musahuone, jonka 

perustaminen mahdollistui kaupun-
gin myöntämän kokeilurahan turvin. 

– Anoimme kolmisen tuhatta euroa 
ja se myönnettiin meille. Se summa 
tuli aivan kokonaan käytettyä. Tämä 
on tavallaan kokeilu, että minkä 

verran tämä (musahuone) herättää 
mielenkiintoa, kertoo Ylöjärven kirjas-
totoimenjohtaja Liisa Nikkilä.

Leija teki laitehankinnoissa 
yhteistyötä Vuorentaustan koulun, 
Pirkanmaan musiikkiopiston ja nuo-
risotoimen kanssa. Leijan musatiimi 
kävi myös tutustumassa Tampereen 
Metson musastudioon ja sai sieltä 
hyviä vinkkejä.

Leijan musahuone on suunnattu 
kaikille musiikista kiinnostuneille, 
jotka osaavat jo soittaa tai haluavat 
opetella soittamaan. Lapset voivat 
tulla musisoimaan huoltajan kanssa.

Tiivistunnelmaiseen huoneeseen 
mahtuu kerrallaan nelisen soittajaa. 

– Siellä voi soittaa muuten vaan, 
äänitellä ja tehdä kappaleita tai vaikka 
podcastia, musiikkikirjastonhoitaja 
Arto Hietikko sanoo.

Soittaminen musahuoneessa 
tapahtuu kuulokkeiden avulla, jotka 
kiinnitetään tietokoneeseen. Muuten 
äänet kuuluisivat liian lujaa kirjaston 
muihin tiloihin. 

– Kitarat laitetaan ilman vahvistinta 
tietokoneeseen. Tietokoneella on 
sellaisia efektejä, joilla voi muun-
taa kitaran ääntä niin kuin oikealla 
vahvistimella, kirjastonhoitaja Jussi 
Lehtinen kertoo.

Tietokoneella voidaan äänittää ja 
miksata. Sähkörummut ovat ainoa 
musahuoneen soitin, jotka toimivat 
ilman tietokonetta.

Osa kirjaston henkilökunnasta osaa 
opastaa asiakkaita laitteiden käytös-
sä. Kerralla kannattaa varata pitempi 
aika huoneen käyttöön, sillä soitta-
misen lisäksi laitteiden virittelyyn 
ja niihin tutustumiseen voi helposti 
hurahtaa muutama tunti. 

Lehtinen sanoo, että huonetta on 
mahdollisuus kehittää asiakaspa-
lautteen kautta. Musahuoneelle on 
suunnitteilla nimikilpailu.

Leijassa on asiakkaiden käyttöön 

Ylöjärven kirjastotoimenjohtaja Liisa Nikki-
lä esittelee lainattavia lumikenkiä. Ne ovat 
olleet suosittu lainauskohde.

Kirjastonhoitaja Simo Suominen virittää kitaraa Leijan musahuoneessa.

myös erillinen sähköpiano erillään 
musahuoneesta.

Liikkumaan ja soittamaan 
lainavälineillä
Ylöjärven kirjastoista lainataan myös 
liikunta- ja soittovälineitä. Viime 
vuoden lainatilastoissa trendasivat 
erityisesti lumikengät ja sup-laudat. 
Myös kaupunkipyörät ovat olleet 
kovassa käytössä.

Näiden lisäksi löytyy muun muassa 
kahvakuulia, padel-mailoja, retkiluis-
timia, tasapainolauta, fisbeekiekko-
setti, kävelysauvoja sekä luistelutukia 
lapsille.

Lainattavaan soitinvalikoimaan 
kuuluu kaksi sähkökitaraa, sähköbas-
so, teräs- ja nailonkielinen akustinen 
kitara, ukuleleja, kannel, kellopeli, 
djembe-rummut, puinen raaputin-
soitin guiro sekä pienempiä soittimia. 
Tulossa on myös kitara- ja bassovah-
vistimet.

– Sähkökitaran ja -basson laukussa 
on mukana kuulokevahvistin. Siitä voi 
laittaa kuulokkeet korville ja kuunnel-
la soittoa häiritsemättä naapureita, 
Lehtinen kertoo. 

Lainattavia välineitä voi varata 

Musahuoneen varustelu 
•  Soittimet: sähkökitara, akustinen kitara, bassokitara, sähkö-

rummut, kondensaattorimikrofoni, dynaaminen mikrofoni
•  Muut laitteet: äänikortti, kuulokevahvistin, MIDI-koskettimet, 

kuulokkeet 4 kpl, monitorikaiuttimet, mikrofoniteline 2 kpl, 
nuottiteline, kitarakaapelit 2 kpl, mikrofonikaapelit 2 kpl, 
plektroja ja slide-putki, kitaratelineet 2 kpl

•  Ohjelmistot: Cubase 12 AI, Audacity, MIDI-kirjastoja kosketti-
mille, MIDI-ohjelmisto kitaroille sekä rummuille
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ja niiden lainoja uusia. Laina-aika 
välineillä on kaksi viikkoa, mutta 
sup-lautojen laina-aikaa rajoitetaan 
viikkoon, jotta useampi asiakas saa 
niitä käyttöönsä.

– Ennen kuin lähdet ostamaan 
itsellesi, niin voit kokeilla välineitä 
ilmaiseksi, Nikkilä vinkkaa.

Kirjat  
kiertämään
Asiakkaat voivat tuoda kirjoja kirjas-
toon kierrätykseen. Leijan oman kier-
rätyskärryn lisäksi itäisen sisäänkäyn-
nin vierestä löytyy Finlandia Kirjan 
ylläpitämä Kirjan Kiertorata -niminen 
kierrätyspiste. Kirjat pakataan muo-
vikasseihin ja jätetään niille tarkoitet-
tuun laatikkoon. 

Halutessaan asiakas saa kirjoista 
vastineeksi Finlandia Kirjan verk-
kokauppaan yhden lukusetelin per 
muovikassi. 

Kylmävarastoituja, hajuhaittaisia 
kirjoja ja tietosanakirjoja kierrätyk-
seen ei oteta, vaan sinne kannattaa 
tuoda siistejä, hyväkuntoisia kirjoja, 
jotka kelpaisivat itsellekin.

Tarkemmat ohjeet Kirjan Kiertora-
dasta saa Leijasta. l

Maaliskuu
•  1.-31.3. Suvi Rajalan öljyvärimaalauksia,  

Vanha Räikkä
•  1.3. klo 17.30-18.30 Kirjailijavieraana Veera  

Ahlgren, Kurun kirjasto
•  4.3. klo 18-22 Potkukelkkojen kokoontumisajot, 

Itä-Aure, JussiMatti
•  7.3. klo 16 Runoilijavieraana Kristiina Wallin,  

Viljakkalan kirjasto
•  7.3. klo 19-20 RootsWinter, Ismo Haavisto Trio, 

pääkirjasto Leija
•  8.3. klo 17-19 Iloa ja innostusta yhdistys- 

toimintaan, pääkirjasto Leija
•  8.3. klo 17.30 Nukketeatteri: Ha-ha-haltija! 

Taianomainen tarina unelman tavoittelusta,  
Kurun kirjasto

•  9.3. klo 17.30 Nukketeatteri: Ha-ha-haltija! 
Taianomainen tarina unelman tavoittelusta, 
 nuorisotila Vilis, Viljakkala

•  11.3. klo 18-22 Lauantaitanssit, Kurun Seuratalo

•  13.3. klo 17-18.30 Tutkija Jouko Seppänen:  
Mistä löydät vanhan tien, sieltä löydät menneen 
kylän, pääkirjasto Leija

•  19.3. klo 15 Salin Klassiset -konserttisarja:  
Niina Uggeldahl ja Selma Sköld, kaupungintalo, 
Ylöjärvi-sali 

•  31.3.–2.4. Valokuvanäyttely: Tankki täyteen ja 
muut vanhat ylöjärveläiset huoltoasemat,  
Kulttuuritalo Saurio

Huhtikuu
•  3.-28.4. Nana Haverin veistoksia ja monotypioita, 

Vanha Räikkä
•  15.-16.4. Filmipyörän elokuvaviikonloppu,  

Kauraslammen koulu
•  23.4. klo 15 Salin Klassiset -konserttisarja:  

Heini Kärkkäinen ja Réka Szilvay, kaupungintalo, 
Ylöjärvi-sali 

Toukokuu
•  2.-31.5. Anna-Riikka Lampisen akvarellimaalauksia, 

Vanha Räikkä
•  6.5. Kevätsäpinät, Urheilutalo
•  9.5. klo 16 ja 18 Linnateatteri: Tatu ja Patu, elämä 

ja teot -esitys koko perheelle, pääkirjasto Leija 
•  27.5. klo 9-15 Ylöjärven markkinat, Elon piha-alue

Lisätietoja tapahtumista, mm. pääsylipuista: 

ylojarvi.fi/tapahtumat

Tutustu myös uuteen liikuntakalenteriin  
ylojarvi.fi/liikuntakalenteri. Liikuntakalenterista 
löydät helposti sekä toistuvat että kertaluontoiset 
liikuntatapahtumat. Kalenteriin on esimerkiksi  
koottu Ylöjärven urheilutalon ja uimahallin  
toistuvaa liikuntatarjontaa.

Nukketeatteri-ANNOS esiintyy  

Kurussa 8.3. ja Viljakkalassa 9.3.

Ylöjärvellä tapahtuu www.ylojarvi.fi/tapahtumat

l Lauantaina 6.5. vietetään Ylöjärven urheilu-
talon 40-vuotisjuhlia. Luvassa on kivaa ohjel-
maa koko perheelle. Samana päivänä alueella 
järjestetään myös perinteinen peräkonttikirppis 
ja Kevätsäpinät Ylöjärven Uutisten johdolla.

Urheilutalo 40 vuotta 

l PIKI-kirjastoalueella on otettu käyttöön  
kirjastoautojen uusi reittipalvelu pikinkirjastoau-
tot.fi. Helppokäyttöisestä aikataulupalvelusta 
voi katsoa kirjastoautojen pysäkit, aikataulut 
ja mahdolliset reittimuutokset. Palvelussa voi 
etsiä reittejä joko tietyn pysäkin nimellä tai sitten 
klikkaamalla kartalta. Sieltä saa tiedon, milloin 
kirjastoauto tulee valitulle pysäkille ja onko se 
tulossa juuri kyseisenä päivänä. Kirjastoautojen 
kulkua voi myös seurata kartalta.

Kirjastoautot kartalla

l Etsitkö kulttuuripalvelulle tekijää tai tuotatko 
kenties itse kulttuuripalveluita? Pirkanmaan kulttuu-
ripankki kokoaa yhteen ja tuo näkyviin paikalliset 
kulttuurin- ja taiteentekijät sekä heidän tilattavat 
palvelunsa. Maksuton verkkopalvelu palvelee siis 
sekä tekijöitä että tilaajia. Tilaaja voi olla niin kunta, 
yritys kuin yksityishenkilökin. 
kulttuuripankki.fi

Oletko käynyt  
kulttuuripankissa?

Perhesporttis on avoin ja maksuton liikuntavuoro 
perheille. Ei ennakkoilmoittautumista.

l Kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa koululais-
ten talvilomaviikolla liikunnallista toimintaa koko 
perheelle. Koululaisten uintikerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille, jotka osaavat uida vähintään 25 
metriä. Ilmoittautuminen kuntapalvelut.fi/ylojarvi 
(ks. Uimakoulut), hinta 30 €. Maksuttomat per-
hesporttikset on suunnattu varhaiskasvatus- ja 
alakouluikäisille ja niissä liikutaan vanhemman 
vastuulla. Ei ennakkoilmoittautumista.  
ylojarvi.fi/liikunta

•  Maanantai 27.2. klo 12-14 perhesporttis, Vilske, 
Viljakkala 

•  Tiistai 28.2. klo 12-13 ja 13-14 koululaisten 
uintikerho, uimahalli sekä klo 16-17.45 per-
hesporttis, Ylöjärven urheilutalo

•  Keskiviikko 1.3. klo 12-13 ja 13-14 koululaisten 
uintikerho, uimahalli sekä klo 17-19 per-
hesporttis, Mutalan koulu

•  Torstai 2.3. klo 12-13 ja 13-14 koululaisten 
uintikerho, uimahalli sekä klo 17-19 vesijump-
pamaraton aikuisille uimahallimaksulla

•  Perjantai 3.3. klo 12-13 ja 13-14 koululaisten 
uintikerho, uimahalli

•  Viikonloppu (la-su) 4.-5.3. klo 10-17 uima-
hallissa lasten ja perheiden viikonloppu. 
YlöSpläsh-vesitemppurata monitoimialtaassa. 
Muista perhelippu (enintään 2 aikuista ja 3 
lasta) 20,30 €.

Talvilomalla liikkeelle
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Yhdistysten ja ryhmien
avustushaku alkaa 1.3.
l Ylöjärven kaupunki tukee paikallisten yhdistys-
ten ja ryhmien toimintaa vuosittain erilaisilla avus-
tuksilla. Yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika 
on 1.-31.3.2023. Projekti- ja kohdeavustuksien 
hakuaika on 1.3.-15.3.2023. 

Avustukset myöntää hyvinvointilautakunta. 
Yhdistysten yleisavustukset sekä liikuntajärjes-
töjen ja nuorisotoiminnan toiminta-avustukset 
ovat haettavissa kerran vuodessa. Projektitukea 
ja kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia voi hakea 

kahdesti vuodessa.
Ympäristölautakunta myöntää kerran vuodessa 

avustusta ympäristön hoitoon. Myös näiden avus-
tusten hakuaika on maaliskuussa, 1.-31.3.2023.

Hakuohjeet löytyvät kootusti sivulta  
ylojarvi.fi/yhdistysavustukset. Hakulomakkeet 
julkaistaan sivulla 1.3.2023. Lisätietoja: hyvin-
vointipäällikkö Suvi Saarinen p. 044 481 1471 ja 
avustukset@ylojarvi.fi.



Joona Reiman on palkittu Ylöjärven vuoden 2021 ja 2022 nuorena urheilijana.

Räikän tykkilumilatu on vaihtelevan 
talven pelastus. Talviliikuntapaikkojen 
kunnossapitotiedot löytyvät karttapal-
velusta www.ylojarvi.fi/liikunta.

Ylöjärvellä liikutaan  
hankalillakin keleillä
Teksti: Antti-Pekka Lehtonen

Ylöjärven kaupunki
Kaupungintalo, Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
Virastoaika ma-pe klo 9-15 

p. 03 565 30 000 ma-pe klo 8-15
kirjaamo@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

#ylöjärvi
#kotiinylöjärvelle
#visitylöjärvi

l Ylöjärven kaupunki tekee par-
haansa, jotta mahdollisimman 
moni hiihtoreitti ja luistinkenttä 
pysyisi kunnossa, mutta tällaise-
na talvena se ei todellakaan ole 
helppoa.

Tämän talven säille ominainen 
piirre on ollut poikkeuksellisen 
nopea vaihtelu. Lunta on kyllä 
tullut ja pakkastakin pitänyt, mutta 
talviliikuntapaikkojen kunnostuk-
selle suotuisat jaksot ovat jääneet 
lyhyiksi ja niitä on seurannut rank-
kojakin vesisateita.

– Ylöjärvellä on kuitenkin päässyt 
hiihtämään koko ajan sen jälkeen, 
kun 1,6 kilometrin tykkilumilatu 
avattiin Räikälle. Monessa lähi-
alueen kunnassa ei ole löytynyt 
latua senkään vertaa, ulkoliikunta-
paikoista vastaava työmaapäällikkö 
Jyrki Tanhuanpää muistuttaa.

Jos kaikki kaupungin ylläpitämät 
hiihtopaikat olisivat käytössä, Ylö-
järveltä löytyisi latua 130 kilomet-
riä. Lukema sisältää myös jääladut, 
joiden tekemiseen ei ole ollut tänä 
talvena mitään mahdollisuuksia.

– Jäälatuja ei tule enää tänä tal-
vena. Räikällä hiihdetään varmasti 
pitkälle maaliskuuhun, ja seuraa-
vaksi parhaassa kunnossa on Sop-
peenharjun ja Metsäkylän välinen 
viiden kilometrin väli, Tanhuanpää 
ennakoi.

Myös tuuliset säät ovat vai-
keuttaneet latujen kunnossapitoa 
erityisesti Soppeenharjulla, johon 
etelän kantilta hönkivät tuulet 
ottavat herkästi. Ne vievät etenkin 
kevyen pakkaslumen mennessään 
vesisateiden liottamilta ja pakkasen 
jäädyttämiltä latupohjilta.

– Työmme on jatkuvaa tasapai-
noilua ja sääennusteiden seuraa-
mista. Saamme paljon palautetta, 
ja toivommekin sitä, mutta luonnol-
le emme mahda mitään, Tanhuan-
pää tunnustaa.

– Mitä enemmän harjulta pois-
tetaan puita, sitä herkempi se on 
tuulille, mutta puista tulee myös 
laduille oksia ja roskia. On otettava 
huomioon alueen kokonaisuus 
luontoarvojenkin kannalta, hän 
miettii.

Kaikesta huolimatta Ylöjärvellä 
on hiihdetty kilpaakin Maunussuon 

maastoissa. Tanhuanpää kiittelee-
kin Ylöjärven Ryhdin hiihtoväkeä 
hyvästä yhteistyöstä.

Lamminpään Korven kanssa 
puolestaan tehdään yhteistyötä 
Lamminpään ulkoilumajan hoita-
misessa. Korpi hoitaa Latukahvila 
Pumpulin toimintaa ja vuokraa ma-
jaa tilaisuuksiin. Majan pukuhuo-
neet ja muut huoltotilat siirtyivät 
toissa vuonna Tampereen kaupun-
gilta Ylöjärven hallinnoimiksi. 

– Kehitämme aluetta entistä 
enemmän palvelemaan ympä-
rivuotista käyttöä. Rakennam-
me majan läheisyyteen uuden 
ulkokuntosalin – saman tyyppisen 
kuin Räikällä jo on, Tanhuanpää 
suunnittelee.

Kaupungin ylläpitämiä jääkent-
tiä Ylöjärvellä on 24, joista neljä 
on kaukalottomia ”puistokenttiä”. 
Kenttien käyttökunnossa pitämi-
nen on helpompaa kuin latujen, 
koska siihen ei lumisateita tarvita, 
mutta etenkin kaukaloiden jää 
kärsii pakostakin vesisateista.

– Luistelu on erittäin suosittu 
harrastus. Varsinkin Yhtenäiskou-
lun, Tiuravuoren, Kurun ja Viljak-
kalan kaukaloilla on todella paljon 
käyttäjiä, Tanhuanpää tietää. l
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Ylöjärven Metsäkylässä kasvanut 
ja koulunsa käynyt Reiman edus-
taa Tampereen Sisua ja on yksi 
Suomen lupaavimmista teline-
voimistelijoista. Reiman on muun 
muassa maamme ensimmäinen 
telinevoimistelun nuorten Eu-
roopan mestari. Hän voitti kultaa 
hypyssä EM-kisoissa 2022.

– On hienoa, että Ylöjärven 
kaupunki tukee huipulle pyrkiviä 
urheilijoita ja arvostaa telinevoi-
mistelua lajina, Joona Reiman 
kiittää.

Reiman on kuulunut miesten 
A-maajoukkueeseen syyskuusta 
2022 lähtien. Kuluva vuosi on 
täynnä kansainvälisiä kilpailuja. 
Suomenmestaruuksista kilpail-
laan toukokuussa Tampereella. 

Telinevoimistelu on äärettö-
män kilpailtu laji maailmanlaa-
juisesti. Joonan oma tavoite on 
korkein mahdollinen, olympia-
laiset.

– Joona on monipuolisesti 
urheilullinen. Telinevoimisteli-
jaksi hän omaa erittäin hyvän lii-
ketajun ja on todella liikenopea. 
Lisäksi Joonalla on kyky harjoi-
tella keskittyneesti pitkään, mikä 
on taitolajeissa taidon oppimi-
sen kannalta tärkeää, kuvailee 
henkilökohtainen valmentaja 
Riku Koivunen.

Joona Reiman aloitti liiketoi-

Joona Reiman, kummiurheilija
Miesten A-maajouk-
kueeseen kuuluva te-
linevoimistelija Joona 
Reiman, 18, on valittu 
Ylöjärven kaupungin 
ensimmäiseksi kum-
miurheilijaksi.
Teksti: Tiina Helminen

minnan opiskelun Tredussa Ylö-
järvellä syksyllä 2020. Nykyisin 
hän jatkaa opintojaan Liiketa-
lousopisto Perhossa ja asuu ja 
harjoittelee Urhea-kampuksella 
Helsingissä.

Tuore kummiurheilija toivoo, 
että nuorilla urheilijoilla olisi 
mahdollisuus käydä perusopin-
not Ylöjärvellä.

– Metsäkylässä harrastaminen 
oli mutkatonta. Rehtori ja opet-
tajat ymmärsivät treenaamista ja 
tukivat minua urheilijan polulla; 
tiedän, ettei se ole kaikkialla 
itsestään selvää. Haluan lähettää 
isot kiitokset myös Tredun opet-
tajille koulutuskeskus Valoon.

Kummitoiminta  
käyntiin
Hyvinvointilautakunta päät-
ti kummiurheilijatoiminnan 
käynnistämisestä ja ensimmäi-
sen kummiurheilijan valinnasta 
tammikuussa 2023. Ideana on 
yhdistää huippu-urheilun tuke-
minen ja kaupungin markkinoin-
ti. Yhteistyösopimuksen arvo voi 
vaihdella 1000 ja 10 000 euron 
välillä. Saamansa tuen vasti-
neeksi kummiurheilija sitoutuu 
erikseen sovittuihin yhteistyöti-
laisuuksiin ja markkinointivies-
tintään.

Kummiurheilijaksi voi jatkossa 
hakea erillisellä haulla tai 
kaupunki voi itse etsiä mark-
kinointiyhteistyöhön sopivia 
urheilijoita sekä esittää heille 
yhteistyösopimusta. Tästä tiedo-
tetaan tarkemmin myöhemmin. 

Ylöjärven kaupunki seuraa Joona 
Reimanin kummiurheilijavuot-
ta ja kertoo siitä Facebook- ja 
Instagram-tileillään. Joonan oma 
Instagram-tili on @joonareiman.
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